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Készült: 2019. október 22-én Novaj Községi Önkormányzat 

nyílt képviselő-testületi üléséről. 

 

Határozat száma Tárgy 

106/2019.(X.22.) Novaj Községi Önkormányzat polgármestere illetményéről döntés 

107/2019.(X.22.) 
Novaj Községi Önkormányzat alpolgármester választásához 

Szavazatszámláló bizottság megválasztása 

108/2019. (X.22.) Novaj Községi Önkormányzat alpolgármester választása 

109/2019. (X.22.) 
Novaj Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottság tagjainak 

megválasztása 

110/2019. (X.22.) 
Novaj Községi Önkormányzat Közjóléti és Kulturális Bizottság 

tagjainak megválasztása 
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Jegyzőkönyv 

 

 

Készült: Novaj Községi Önkormányzat, 2019. október 22-i alakuló képviselő-testületi ülésén. 

 

Helyszín: Novaj Községi Önkormányzat Művelődési Ház, Nagyterem, 3327 Novaj, II. 

Rákóczi Ferenc u. 5.  

 

Meghívottak: 

Tv. előírása szerint: 

- Vasas Ágostonné jegyző, Szabó Sándor aljegyző, Huszár-Daragó Beáta 

jegyzőkönyvvezető 

SZMSZ előírása szerint / 15. § (1) bek.: 

- a hivatal köztisztviselői, 

- Eszenyi Balázs ftzls. a Rendőrkapitányság körzeti megbízottja, 

Együttműködő civil szervezetek:  

- Novaj Faluvédő Egyesület – Fórizs Tibor elnök, 

- Novaj Hagyományőrzők Egyesülete – Dr. Darvainé Dr. Kádár Katalin elnök, 

- Novaji Remélők Egyesülete – Dobó Zsófia elnök, 

- Novaj Sportbarátok Egyesülete – Milák Pál elnök, 

- Novaji Polgárőr Egyesület – Szerencsi Miklós elnök; 

- Novaji Örökmozgó Színpad – Gálné Paróczai Éva  

- Novaji Étéktár Bizottság – Dobó Veronika elnök, 

- Novaji Hegyközség – Bartók Miklósné elnök, Cseh Sándor hegybíró, 

- Ostoros-Novaj Egyetértés Vadásztársaság – Kormos János elnök, 

- Novaji Napközi Otthonos Óvoda vezetője – Ferenc Miklósné óvodavezető, 

- Alapszolgáltatási Központ – Malecsek Béláné intézményvezető, 

- Dr. Sereg Dóra háziorvos – Dorvital-Med Kft/, 

- Bartók Zsuzsanna – védőnő, 

- Gál Zsuzsanna, Csizmadia Tamásné Füge Ildikó pedagógusok, 

 

Településünk Díszpolgárai: 

- Tóth András úr, 

- Bimbó Zoltán úr, 

- Berecz János úr, 

- Ft. Ficzek László úr, 

 

Novaj községben működő Helyi Választási Bizottság: 

- Királyné Rente Anita elnök, 

- Pap Ildikó elnökhelyettes, 

- Hadházyné Csépe Rita Hajnalka biz. tag, 

- Bóta András pót tag, 

- Császárné Nagy Andrea, 

 

Szomszéd település polgármestere: 

- Böjt László Ostoros község polgármestere 

 

Önkormányzat dolgozói, 

Novaj Község polgárai 
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Demkó Gábor polgármester: 

Nagy szeretettel köszöntöm Novaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete alakuló ülésén 

megjelenteket. 

Az alakuló ülést a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXI. törvény 

16. § (2) bekezdésében biztosított hatáskörömben eljárva hívtam össze. 

A jelenléti ív alapján megállapítottam, hogy az ülésen valamennyi megválasztott képviselő 

megjelent. Az ülés határozatképes, az ülést megnyitom. 

 

Javaslom, hogy a MEGHÍVÓN feltüntetett témákat, kivéve a 7. napirendi pontot tárgyalja 

meg a testület. 

 

Megkérdezem a testület tagjait van e más javaslat. 

 

Amennyiben nincs, kérem aki egyetért a javaslattal kézfelemeléssel szavazzon. 

 

Szavazás:  

A Képviselő-testület egyhangúlag (7:0:0) az alábbi napirendi pontokat fogadta el:  

 

 

Napirend előtt: 

 

Novaj Község Helyi Választási Bizottságának tájékoztatója a 2019. október 13-án 

megtartott választásokról 

 

Beterjesztő: Királyné Rente Anita HVB elnök 

Döntést nem igénylő napirend 

 

 

Napirendi pontok: 

 

1/1 A Képviselő-testület tagjainak eskütétele 

Az eskü szövegét előmondja: Királyné Rente Anita HVB elnök 

Eskü okmány aláírása 

Döntést nem igénylő napirend 

 

1/2 Demkó Gábor polgármester eskütétele 

Az eskü szövegét előmondja: Királyné Rente Anita HVB elnök 

Esküokmány aláírása 

Döntést nem igénylő napirend 

 

2/ Polgármesteri program ismertetése 

Beterjesztő: Demkó Gábor polgármester 

Döntést nem igénylő napirend 

 

3/ Polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása 

Beterjesztő: Vasas Ágostonné jegyző 

Határozathozatal – egyszerű többség 
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4/1 Alpolgármester választásánál közreműködő szavazatszámláló bizottság 

megválasztása 

Beterjesztő: Demkó Gábor polgármester 

Határozathozatal – minősített többség 

 

4/2 Alpolgármester megválasztása 

Titkos szavazással – minősített többség  

Határozatba foglalás - Demkó Gábor polgármester 

 

4/3 Alpolgármester eskütétele 

Az eskü szövegét előmondja: Királyné Rente Anita HVB elnök 

Esküokmány aláírása  

Döntést nem igénylő napirend 

 

5/1. Képviselő-Testület bizottsági tagjainak megválasztása 

Beterjesztő: Demkó Gábor polgármester 

Beterjesztés módja: szóban 

Határozathozatal – minősített többség – 

 

5/2. Képviselő-Testület bizottságai külsős tagjainak eskütétele 

Az eskü szövegét előmondja: Királyné Rente Anita HVB elnök 

Esküokmány aláírása 

Döntést nem igénylő napirend 

 

6/ Tájékoztató a helyi önkormányzati képviselő jogairól, kötelezettségeiről. /Képviselők 

figyelmének ráirányítása arra, hogy vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségük van – 30 

napos határidő -, továbbá kötelesek kérelmezni felvételüket a köztartozásmentes adózói 

adatbázisba – 30 napos határidő itt is - , felvételük megtörténtét igazolniuk kell/ 

Beterjesztő: Vasas Ágostonné jegyző 

Döntést nem igénylő napirend 

 

7/ egyéb megtárgyalandó témák 

/pl. a következő ülés időpontja és napirendjei, a közeljövő települési programja./ 

Leköszönt polgármesternek juttatás – max. 3 hónap adható. tv. 225/D § 

 

 

Demkó Gábor polgármester: 

 

Napirend előtt:  

Novaj Község Helyi Választási Bizottságának tájékoztatója a 2019. október 13-án 

megtartott választásokról 

Beterjesztő: Királyné Rente Anita HVB elnök 

 

Felkérem Elnök asszonyt, tartsa meg tájékoztatóját. 

 

Királyné Rente Anita HVB elnöke: 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Kedves Vendégek! 
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Novaj község megjelent Polgárai! 

 

A Köztársasági Elnök 308/2019. (VII.26.) számú határozatával döntött a helyi önkormányzati 

képviselők és polgármesterek 2019. évi általános választásának kitűzéséről, annak 

időpontjáról. A választást 2019. október 13. napjára tűzte ki Elnök Úr. 

A hatályos jogszabályok előírásait betartva Novaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

52/2019. (VIII. 28.) számú Képviselő-testületi Határozatával megválasztotta a Helyi 

Választási Bizottság tagjait. 

Bizottsági tagok: Hadházyné Csépe Rita Hajnalka, Királyné Rente Anita, Pap Ildikó. Póttag: 

Bóta András és Sipos János. 

A bizottságunk 2019. augusztus 29. alakuló ülésén elnöknek megválasztotta Királyné Rente 

Anitát, elnökhelyettesnek Pap Ildikó Asszonyt.  

A beszámolási időszakban Sipos János póttag 2019. szeptember 6-án lemondott a 

póttagságról, mert képviselőjelöltként indult a választáson.  

Novaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. szeptember 9-én megtartott ülésén 

Sipos János helyére, póttagnak Császárné Nagy Andrea asszonyt választotta meg. 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Választási Bizottságunk a hatályos jogszabályoknak, előírásoknak megfelelően végezte 

munkáját. 

Több ülést tartottunk, ahol a jelölteket vettük nyilvántartásba.  

A jelöltek szavazólapra kerülésének sorsolásánál bizottságunk meghívott minden jelöltet 

ülésére. A jelöltek maguk húztak számot, s ennek megfelelő sorszámon kerültek fel a 

szavazólapra. Voltak olyan jelölte, akik nem vettek részt az ülésen. A sorszámunk sorsolása 

úgy történt, hogy egy dobozba kerültek a megmaradt számok, egy másik dobozba azon 

személyek nevei, akik személyesen nem voltak jelen. A bizottság egyik tagja egy dobozból 

kihúzott egy számot, a bizottság másik tagja a másik dobozból egy nevet. Így kialakult a 

szavazólapon a sorrend, amely a következő: 

Polgármester jelölt: 

1. Demkó Gábor FIDESZ-KDMP jelölt 

2. Pintérné Dobó Tünde független jelölt 

 

Képviselő jelöltek: 

1. Tóth Gábor 

2. 2. Kiss Sándor 

3. Csuhai Imre 

4. 4. Nagy Magdolna 

5. Plank Gábor Miklós 

6. Hupka Tímea 

7. Kovács István Zoltán 

8. Schmetzné Dr. Balog Szilvia 

9. Demkó Istvánné, 

10. Ujvári Katalin 

11. Sipos János 

12. Bartók Miklósné 

13. Hegedűs József 

14. Fórizs Tibor 

valamennyien független jelöltek. 
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A bizottságunk jóváhagyta a SZAVAZÓLAP adattartalmát. 

Ezután Plank Gábor Miklós úr visszalépett a jelöltségtől, így őt törölni kellett a 

SZAVAZÓLAPRÓL.  Tekintettel arra, hogy Ő 5. -ként szerepelt a SZAVAZÓLAPON és 

kiesett, a 6. helyről előre lépett a 5. helyre Hupka Tímea, a 6. helyre Kovács István Zoltán és 

így tovább. 

A SZAVAZÓLAPOK már ennek megfelelően kerültek kinyomtatásra, a választópolgárok a 

szavazóhelyiségben már így kapták azt meg. 

 

Tisztelt Jelenlévők! 

 

Tájékoztatom Önöket, hogy a választási kampány időszakában a kampánnyal kapcsolatban, a 

szavazás lebonyolításakor a szavazással kapcsolatban, a választási bizottság meghozott 

döntéseivel, az eredmény megállapításával kapcsolatban észrevétel, jogorvoslati bejelentés 

sem Választási Bizottságunkhoz, sem más hatáskörrel rendelkező szervhez nem érkezett. 

 

 Településünkön törvényes zajlott le a választás. 

 

Tisztelt Jelenlévők! 

 

A 2019. év október hó 13. napján Novaj községben megtartott választás eredménye: 

 

A névjegyzékben szereplő választópolgárok száma: 1.175 fő. 

Szavazóként megjelent, szavazott: 653 fő. 

 

Polgármester jelöltekre leadott szavazat: 

Demkó Gábor FIDESZ-KDMP 562 szavazat. 

Pintérné Dobó Tünde független jelölt 76 szavazat. 

 

Települési önkormányzati képviselő választás 

A szavazatok száma jelöltenként: 

Valamennyi jelölt független jelöltként indult, így azt a nevek után nem mondom. 

 

Tóth Gábor 359 szavazat 

Kiss Sándor Zoltán 351 szavazat 

Csuhai Imre 232 szavazat 

Nagy Magdolna 170 szavazat 

Hupka Tímea 105 szavazat 

Kovács István Zoltán 254 szavazat 

Schmetzné Dr. Balog Szilvia 246 szavazat 

Demkó Istvánné 333 szavazat 

Ujvári Katalin Mária 258 szavazat 

Sipos János 183 szavazat 

Bartók Miklósné 208 szavazat 

Hegedűs József 313 szavazat 

Fórizs Tibor 114 szavazat 

 

Az ismertetett adatokból is kitűnik, hogy a Helyi Választási Bizottság által megállapított  

választási eredmény:  
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Megválasztott polgármester Demkó Gábor Úr  

 

Megválasztott képviselő: a magyar abc szerint ismertetve 

Demkó Istvánné Asszony 

Hegedűs József Úr 

Kiss Sándor Zoltán Úr 

Kovács István Zoltán Úr 

Tóth Gábor Úr 

Ujvári Katalin Mária Asszony 

 

A Helyi Választási Bizottság a megválasztott polgármesternek, helyi képviselőknek a 

MEGBÍZÓLEVELET 2019. október 16-án /szerdán/ 17.00 órai kezdettel megtartott 

rendezvényen átadta. Egy képviselő ezen a rendezvényent nem tudott részt venni, neki a 

mostani ülés kezdete előtt adtam át a MEGBÍZÓLEVELET. 

 

A Helyi Választási Bizottság nevében gratulálok Demkó Gábor polgármester úrnak és a 

mandátumhoz jutott képviselő asszonyoknak és uraknak. 

Munkájukhoz sok türelmet, jó egészséget kívánok.   

 

Tisztelt Jelenlévők! 

 

Köszönöm, hogy meghallgattak. 

 

Demkó Gábor polgármester: 

Megköszönöm Királyné Rente Anita elnök asszony tájékoztatóját. Egyúttal köszönöm a Helyi 

Választási Bizottság tagjainak, a Helyi Választási Iroda munkatársainak szakszerű, 

lelkiismerete munkáját. 

 

Napirendek tárgyalása:  

 

1/1 A Képviselő-testület tagjainak eskütétele  

Az eskü szövegét előmondja: Királyné Rente Anita HVB elnök 

 

Kérem képviselő társaimat és a megjelent vendégeket szíveskedjenek felállni. 

 

Megkérem Királyné Rente Anita elnök asszony az eskü szöveg előmondására. 

 

/Eskütétel/ 

Én, …… becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és annak 

Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom; az 

önkormányzati képviselő testületi tisztségemből eredő feladataimat Novaj község 

fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar 

nemzet javára gyakorlom. 

(Az eskütevő meggyőződése szerint) 

Isten engem úgy segéljen! 

 

Demkó Gábor polgármester: 

Foglaljunk helyet. 

Megérem az esküt tetteket, az esküokmányt szíveskedjenek aláírni. 
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/Esküt tettek aláírják az esküokmányt/ 

 

1/2 Demkó Gábor polgármester eskütétele 

Az eskü szövegét előmondja: Királyné Rente Anita HVB elnök 

 

Királyné Rente Anita HVB elnök: 

A hatályos jogszabályok szerint a polgármester a képviselő-testület előtt esküt tesz. 

Kérem a jelenlévőket szíveskedjenek felállni. 

Kérem Demkó Gábor polgármester urat az eskü letételére. 

 

/Demkó Gábor polgármester eskütétele/ 

 

Én, …… becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és annak 

Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom; a 

polgármesteri tisztségemből eredő feladataimat Novaj község fejlődésének előmozdítása 

érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom. 

(Az eskütevő meggyőződése szerint) 

Isten engem úgy segéljen! 

 

Foglaljunk helyet. 

 

Kérem Demkó Gábor polgármester urat szíveskedjen az esküokmányt aláírni. 

Köszönöm. 

 

Demkó Gábor polgármester: 

 

2 Polgármesteri program ismertetése 

 

Tisztelt Hölgyeim, uraim! Kedves novaji polgárok! 

 

Legelőször is szeretném megköszönni Önöknek, hogy bizalmat szavaztak nekem. Az 

elkövetkezendőkben minden erőmmel azon leszek, hogy ezt a bizalmat megszolgálva 

segítsem Községünket. 

Az Önkormányzat jelenlegi költségvetése sajnálatos módon igen karcsú - hitelünk nincs, de 

tartalékunk sem, majdhogynem a nulláról kell indulnunk, és innen kell építkeznünk, sőt 

gazdálkodnunk – ami lássuk be, cseppet sem könnyű helyzet. 

Éppen ezért szoktam hangsúlyozni, hogy mindenkire szükség van ahhoz, hogy egy szebb, 

jobb és élhetőbb települést tudjunk kialakítani. Mindez csakis úgy sikerülhet, ha képesek 

vagyunk alkalmazkodni egymáshoz, és a közjó érdekében összefogunk. 

Tartja a mondás: „egy fecske nem csinál nyarat”; de egy egész falunyi már igen! 

 

A korábban már többszöri alkalommal is ismertetett programom nem egy 5 éves ciklusra, 

hanem hosszútávra, legalább 10-15 évre szól: 

 

1. A közterületek rendszeres karbantartása, virágosítás. 

2. A falu fahídjainak renoválása. 

3. Templomunk feljáratának felújítása. 

4. Községünk temetőjének rendbetétele (parkoló, urnafal, ravatalozó). 
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5. Belterületi útjaink állagának fejlesztése, javítása.  

6. A főút melletti járda felújítása. 

7. A Novaj-Ostorost összekötő főútvonal újra aszfaltozása. 

8. Gát megépítése és az övárkok újbóli kiépítése. 

9. Bentlakásos idősotthon kialakítása. 

10. A közösségi élet fellendítése (ifjúsági klub, koncertek, beltéri konditerem). 

 

Továbbra is hiszek az összefogás erejében, hiszen „együtt erő vagyunk, szerteszét 

gyengeség”! 

 

3 Polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása 

Beterjesztő: Vasas Ágostonné jegyző 

Beterjesztés módja írásban. /ülés megkezdése előtt kiosztott anyag/ 

 

Vasas Ágostonné jegyző: 

A jogszabály meghatározza a polgármesterek illetményét, azon változtatni nem tudunk, de 

előírja, hogy meg kell szavazni. 
Magyarország helyi önkormányzatairól rendelkező 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban Mötv. 
)71. § (2) és (4) bekezdés c) pontjában meghatározottaknak megfelelően - havi 398.900 Ft. -ban, 
költségtérítését - az Mötv 71. § (6) bekezdés előírásának megfelelően – 59.835 Ft-ban állapítja meg. 

 

Demkó Gábor polgármester: 

Köszönöm jegyző asszony. 

Megkérdezem van e kérdés. Amennyiben nincs kéri, hogy aki egyetért az előzetesen kiküldött 

határozati javaslatot kézfeltartással elfogadni szíveskedjenek. 

 

Szavazás: 

A Képviselő-testület egyhangúlag (7:0:0) az alábbi határozatot fogadta el:  

 

 

106/2019. (X.22.) számú Képviselő-testületi Határozat 

 

 

Novaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Demkó Gábor főállású polgármester 

illetményét – Magyarország helyi önkormányzatairól rendelkező 2011. évi CLXXXIX. 

törvény (továbbiakban Mötv. )71. § (2) és (4) bekezdés c) pontjában 

meghatározottaknak megfelelően - havi 398.900 Ft. -ban, költségtérítését - az Mötv 71. § 

(6) bekezdés előírásának megfelelően – 59.835 Ft-ban állapítja meg. 

 

Felelős: Vasas Ágostonné jegyző 

Határidő: azonnal 
 

Demkó Gábor polgármester: 

 

4 Alpolgármester választás 

 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 74. § (1) 

bekezdésének szabályai szerint a képviselő-testület a polgármester javaslatára, titkos 
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szavazással, minősített többséggel a polgármester helyettesítésére, munkájának segítésére egy 

alpolgármestert (…) választ, több alpolgármestert választhat. 

A képviselő-testület legalább egy alpolgármestert saját tagjai közül választ meg. 

Novaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzata 

46. § (1) bekezdés szabályozása alapján társadalmi megbízatású alpolgármestert kell 

választanunk. 

Az SZMSZ 46. § (2) bekezdése előírása szerint az alpolgármestert a Képviselő-testület saját 

tagjai közül az alakuló ülésen választja meg. 

A törvény 63. § szabályai szerint a polgármester a megválasztását követően esküt tesz a 

képviselő-testület előtt és erről okmányt ír alá. 

A törvény 79. § (2) bekezdésének szabályai szerint a polgármester jogállására vonatkozó 

szabályokat az alpolgármesterre is alkalmazni kell. 

 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 74. §(1) 

bekezdésében biztosított hatáskörömben eljárva társadalmi megbízatású 

alpolgármesternek javaslom Tóth Gábor  helyi képviselőt. 

 

A törvény 46. § (2) bekezdés b) pontja alapján a képviselő-testület zárt ülést tart az érintett 

kérésére választás, kinevezés, felmentés, vezetői megbízás adása (…) tárgyalásakor. 

 

Az alpolgármester jelölt az előzetes egyeztetéskor kijelentette, hogy nem kér zárt ülést. 

 

A törvény 49. § (1) bekezdés rendelkezése szerint a képviselő-testület döntéshozatalából 

kizárható az, akit vagy akinek a közeli hozzátartozóját az ügy személyesen érinti. Az 

önkormányzati képviselőköteles bejelenteni személyes érintettségét. 

A törvény 49.§ (1/a) bekezdése szerint az előzőekben foglaltakat nem kell alkalmazni, ha a 

képviselő-testület döntéshozatal saját tagjának választására, kinevezésére, megbízására vagy 

delegálására irányul.  Ez a rendelkezés 2014. november 26-tól hatályos.  

A titkos szavazás lebonyolításához az SZMSZ 38. § (4) bekezdés előírása szerint háromtagú 

bizottságot kell létrehozni a képviselő-testület ülésén résztvevő képviselőkből.  

A titkos szavazás lebonyolításához a Szavazatszámláló Bizottság Elnökének Ujvári Katalin 

Mária képviselőt, tagjainak Demkó Istvánné képviselőt és Hegedűs József képviselőt 

választottuk meg. 

 

Más javaslat. Ha nincs. 

Kérem, a javaslatomról szavazzunk. 

 

Szavazás: 

A Képviselő-testület egyhangúlag (7:0:0) az alábbi határozatot fogadta el:  

 

107/2019. (X.22.) számú Képviselő-testületi Határozat 

 

Novaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az alpolgármester választás 

lebonyolításához a Szavazatszámláló Bizottság Elnökének Ujvári Katalin Mária 

képviselőt, tagjainak Demkó Istvánné és Hegedűs József képviselőket választotta meg. 

 

Felelős: Demkó Gábor polgármester 

Határidő: azonnal 
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Demkó Gábor polgármester: 

A szavazólapokat a hivatal elkészítette. Kérem a Szavazatszámláló Bizottság Elnökét 

ismertesse a szavazás menetét. 

 

Ujvári Katalin Mária képviselő: 

Titkos szavazás lebonyolítása a következő. 

A szavazólapok elkészültek. 

A szavazatszámláló bizottság kiosztja a szavazólapokat. 

 

Az urnát a hivatalban a polgármester irodájában helyezzük el, ez az iroda szolgál a 

szavazóhelyiségként. 

Kérjük a szavazólapot szabályosan „kitölteni”.  

Érvényesen szavazni Tóth Gábor alpolgármester jelölt neve mellett lévő O-ben, két egymást 

metsző vonal behúzásával lehet. 

 

Érvénytelen a szavazat, ha nem a szavazólapon adták le, vagy ha nincs a O-ben két egymást 

metsző vonal. 

Kérjük a szavazólapokat borítékba helyezni.  

Kérjük a borítékot ne ragasszák le. 

 

 

Demkó Gábor polgármester: 

A szavazás idejére szünetet rendel el. 

 

 

Demkó Gábor polgármester: 

A szavazás befejeződött. 

 

Kérem SZSZB elnökét ismertesse a választás eredményét. 

 

Ujvári Katalin Mária képviselő: 

Ismerteti a szavazás eredményét, mely szerint a szavazás érvényes volt.  

 

A titkos szavazás adatai: 

 

a szavazólapon alpolgármester jelölt:                           Tóth Gábor helyi képviselő, 

 

kiosztott, átvett szavazólapok száma:                            6 db. szavazólap, 

 

az urnában talált szavazólapok száma:                          6 db. szavazólap, 

 

érvénytelen szavazatok száma:                                       0 szavazat, 

 

a jelöltre leadott érvényes szavazatok száma:                 6 szavazat. 

 

 

108/2019. (X.22.) Képviselő-testületi határozat: 
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Novaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete titkos szavazással 6 érvényes 

szavazattal alpolgármesternek Tóth Gábor helyi önkormányzati képviselőt választotta 

meg. 

 

Felelős: Demkó Gábor polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Demkó Gábor polgármester: 

Gratulál a megválasztott alpolgármesternek. 

 

Demkó Gábor polgármester: 

A megválasztott alpolgármesternek a képviselő-testület előtt esküt kell tenni és esküokmányt 

kell aláírnia. 

Az eskü idejére kérem, álljunk fel. 

Az eskü szövegét előmondja: Királyné Rente Anita HVB elnök 

 

Királyné Rente Anita HVB elnök: 

/Eskütétel/ 

 

Én, …… becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és annak 

Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom; az 

alpolgármesteri tisztségemből eredő feladataimat Novaj község fejlődésének előmozdítása 

érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom. 

(Az eskütevő meggyőződése szerint) 

Isten engem úgy segéljen! 

 

Kérem, alpolgármester úr az esküokmányt szíveskedjen aláírni. 

 

Köszönöm. 

 

Demkó Gábor polgármester: 

 

5/1 Képviselő-testület bizottsági tagjainak megválasztása 

Beterjesztő: Demkó Gábor polgármester 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 57.§ (1) 

bekezdés előírása szerint a képviselő-testület az alakuló vagy az azt követő ülésen a 

polgármester előterjesztésére köteles megválasztani a törvény által kötelezően létrehozandó és 

szervezeti és működési szabályzatban meghatározott bizottságait. 

Novaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete hatályos Szervezeti és Működési 

Szabályzata 47. § (1) bekezdése szerint a képviselő-testület Pénzügyi Bizottságot, valamint 

Közjóléti és Kulturális Bizottságot hoz létre 5 – 5 fővel. 

A már idézett törvény 58. § (1) bekezdés kimondja: a bizottság elnökét és az elnökkel együtt 

számított tagjainak több mint a felét az önkormányzati képviselők közül kell választani. Nem 

lehet a bizottság elnöke vagy tagja a polgármester. 
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Előzetesen egyeztetést folytattam a bizottság elnökök és tagok személyére vonatkozóan. A 

megkeresett helyi képviselő testületi tagok és a nem képviselő testületi tagok is vállalták – 

megválasztásuk esetén – a feladat ellátását. Kijelentették, hogy velük szemben kizáró, 

összeférhetetlenségi ok nem áll fenn. 

 

Javaslom Pénzügyi Bizottság elnökének: Kovács István Zoltán  

Helyi képviselő bizottsági tagnak: Kiss Sándor Zoltán 

                                                        Hegedűs József urakat 

Nem helyi képviselő bizottsági tagnak: Schmetzné Balog Szilvia asszonyt, 

                                                                Csuhai Imre urat. 

 

Közjóléti és Kulturális Bizottság: elnökének: Ujvári Katalin asszonyt, 

Helyi képviselő bizottsági tagnak: Demkó Istvánné asszonyt, 

                                                        Kiss Sándor Zoltán urat, 

Nem helyi képviselő bizottsági tagnak: Berecz Józsefné, 

                                                               Nagy Magdolna asszonyokat. 

Meghívottaknak a bizottsági ülésekre: Dobó Zsófia, Dobó Veronika, Demkó Alexandra és 

Juhász Józsefné novaji lakosok. 

 

Kérem, először a pénzügyi bizottság elnökéről, helyi képviselő és nem képviselő tagjairól 

szavazzunk. 

 

Aki egyetért kézfeltartással szavazzon. 

 

Szavazás: 

A Képviselő-testület egyhangúlag (7:0:0) az alábbi határozatot fogadta el:  

 

 

109/2019. (X.22.) számú Képviselő-testületi Határozat 

 

 

Novaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottsága elnökének 

Kovács István Zoltán képviselőt, tagjainak, Kiss Sándor Zoltán képviselőt, Hegedűs 

József képviselőt választotta meg. Külső tagnak Schmetzné dr. Balog Szilviát és Csuhai 

Imrét választotta meg. 

 

Felelős: Demkó Gábor polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Demkó Gábor polgármester: 

Kérem, kézfelemeléssel szavazzunk a Közjóléti és Kulturális Bizottság elnökéről, helyi 

képviselő és nem helyi képviselő tagjairól. 

 

Aki egyetért kézfeltartással szavazzon. 

 

Szavazás: 

A Képviselő-testület egyhangúlag (7:0:0) az alábbi határozatot fogadta el:  
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110/2019. (X.22.) számú Képviselő-testületi Határozat 

 

 

Novaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Közjóléti és Kulturális Bizottsága 

Bizottsága elnökének Ujvári Katalin Mária képviselőt, tagjainak, Kiss Sándor Zoltán 

képviselőt, Demkó Istvánné képviselőt választotta meg. Külső tagnak Berecz Józsefnét és 

Nagy Magdolnát választotta meg. 

 

Felelős: Demkó Gábor polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Gratulálok a megválasztott bizottsági elnököknek és tagoknak. 

 

5/2 Külsős bizottsági tagok eskütétele 

A hatályos jogszabályok szerint a megválasztott nem helyi képviselő, külsős bizottsági 

tagoknak is esküt kell tenni. 

 

Kérem a négy bizottsági tagot szíveskedjen ide fáradni. 

Kérem Királyné Rente Anita asszony az esküszöveg előmondására. 

A jelenlévőket, kérem szíveskedjenek felállni. 

 

Királyné Rente Anita HVB elnök: 

/Eskütétel/ 

 

Én, …… becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és annak 

Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom; az 

önkormányzati bizottsági tag tisztségemből eredő feladataimat Novaj község fejlődésének 

előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára 

gyakorlom. 

(Az eskütevő meggyőződése szerint) 

Isten engem úgy segéljen! 

 

Kérem, a külső bizottsági tagokat az esküokmányt szíveskedjen aláírni. 

 

Köszönöm. 

 

Demkó Gábor polgármester: 

 

6/ Tájékoztató a helyi önkormányzati képviselő jogairól, kötelezettségeiről. /Képviselők 

figyelmének ráirányítása arra, hogy vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségük van – 30 

napos határidő -, továbbá kötelesek kérelmezni felvételüket a köztartozásmentes adózói 

adatbázisba – 30 napos határidő itt is - , felvételük megtörténtét igazolniuk kell/ 

Beterjesztő: Vasas Ágostonné jegyző 

Döntést nem igénylő napirend 

 

Vasas Ágostonné jegyző: 

Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy az SZMSZ nem módosult. A képviselőknek és a bizottsági 

tagoknak vagyonnyilatkozatot kell kitöltetniük. Írásban kell nyilatkozniuk, hogy a tisztségre 

nem összeférhetetlenek. A köztartozásmentes adatbázisban is szerepelniük kell. 
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Az önkormányzat két társulásnak a tagja, a Hulladékgazdálkodási társulásé és a Többcélú 

társulásé. A következő ülésen dönteni kell arról, hogy a polgármester akadályoztatása esetén 

ki képviseli az önkormányzatot ezeken az üléseken. 

 

Demkó Gábor polgármester: 

Köszöni jegyzőasszonynak a tájékoztatást. köszöni a figyelmet. Következő üléseken várja a 

javaslatokat a lakosságtól, a civil szervezetektől. Hosszú nehéz út áll előttünk ezért kéri a 

bizalmat és a türelmet. 

 

Egyéb kérdés, észrevétel az üléshez kapcsolódóan van-e? Amennyiben nincs, az ülést bezárja. 

 

 

K.m.f. 

 

 

…………………………………… 

 

…………………………………… 

Demkó Gábor Vasas Ágostonné 

polgármester jegyző 

 

…………………………………… 

Huszár-Daragó Beáta 

jegyzőkönyvvezető 

 

 


